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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./bad\/centrala
/ i_t-2--ä_ \^/ Varmlufts- och \

/ Basängbad rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Wc/
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1.

BL___gr___ii^st^_7t^_-!liv_l__!_rté_^__T7^egant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.
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N:o 32 Fredagen den 18 November
DANIEL NYBLIN, FOTOGRAP, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN, SUOM. TEAATTERI.

Fredagen den 18 November 1898 Lauvantaina Marrask. 19 p. 1898
Kello3.

cflilenneiuilla Rinnoilla.Arria ocli Messalina. Henkilöt
Nettchen, kukkakauppias. . .
Friedel. hanen serkkunsa . .
Lord Michelby ......
Box, hanen palvelijansa . . .
*) Nettchenlnä kokeilee . . . MÖRTÖVÅRKåUS.Skådespel i5 akter (andra akten indelad i 2 tablåer)

Näutelmä viidessä kuvaelmassa. Kirjoitanut
Minna Canth

Valeria Messalina,kejsar Claudius Henkilötgemål Frk, Bock.
Cajus Silius, en förnäm Romare . Hr Lindroth
Narcissus, en frigifven, kejsarens
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skrifvar.
Decius Calpurianus, höfding för

den kejserliga lifvakten. .
Vettius Valens
Julia, enka efter Scribonianus
Caecina Paetus, fordom consul
Arria, hans hustru....
Marcus, deras son ....
Barea Soranus, romersk senator
Syrus, hans slaf
Kallias,Paetus slaf
Glauke, Messalinas slafvinna .
En slaf

O
0
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Slafvar. Slafvinnor. Praetorianer. Vakt.

Handling

Ovet avataan k.lo V» 8- Näytäntö aikaa k:lo 8 ja
loppuu k:lo Vs""

Börjas kl. 7.3o och slutas omkr. 10,44 e. ro

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkiingsaktiebolag:

Middagskonsert H®,* e' K^"1P
från kl. V24-V26 e. m. a* Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.

Elektriska Affär,
Lter ljusledningar

'sni__g«ce_.tir_l.
Telefonledningar!

Ringledningaretc, etca
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MA.GASIN BTJ NORD.
Jtilu__fälln<n£

Garn & StickningsaffärAxa Lindholms
»$99 Tapisseriaffär SSéé

Alexandersgatan 7- T- 6 38, _
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2

Kekommenderar sitt välsorterade
lager af

Ullgarner & hemstickadeViner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren. Yllevaror.
Unionsgatan 17

N. Esplanadg.Cr to TYVI?TFNFTI ATTT Fotografisk Atelier.
i jf }jJL J&J!a_IEI ÅFa^JULJLÅ Porträtter ;visitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catcn s hus. >

väl och erkänd, billigast.- - '
£(.. _:_oa material 0. apparater
alltid kostnadsförslago. pnsku
Eder _>r någon wilßggoiDg!

kl. 7,30 e. ni

För 3:dje gången

af Adolf Wilbrandt. Öfversättning

Personerna

Lindh

Hr Svedberg.
Hr Stavenow.
Prk. Lodenius.
Hr Malmström
Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Deurell
Hr Precht
Hr Hultman.
Frk Söderström
Hr Carlsson.

;en försiggåriRom år 48 efter
Kristi födelse.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Marrask 18 p 1898

KelloVs 8
-

Neiti Ida Flodin'in ja Filharmoonillisenseuran
orkesterin avulla.

Neiti Alma Auer'in koeiiäytäiitöiiä

_Caiiliiliiitßim k ii_
l-näytöksinen laulunäytelmä. Säveltänyt: Th. Hauptner,

Aleksis Rautio.
Axel Ahlberg.
Taavi Pesonen,
Alma Auer.

jreannetten liäät.
Koomillinen oopera l:ssä näytöksessä. Sanat kirjoit-
tanut:M. Carri ja J. Barbier. Säveltänyt: Victor Massé.

Henkilöt
Tean Taavi Pesonen.
Jeannette
Thomas . .
Pikku-Pekka
*) Jeannette

Pietari Alpo.
Tyyne Finne.
Ida Flodin.

Mustalainen.
l-näytöksinen laulunäytelmä. Kirjoitanut Szigliget

Henkilöt:
Egri, Unkarilainen tilanhaltija . lisakki Lattu.
Rosa, hanen sisarensa tytär . . Sirkka Hertzberg.
Sandory. aatelismies Oskari Salo.
Lajos, Egrin ensimmäinenpalvelija Evert Suonio.
Peti, mustalainen Otto Närhi.
Palvelijoita.

Tapaus Herra Egrin kartanossa, lähella Szegedin'in
kaupunkia.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo x/28
ja loppuu k:lo 7_ "■

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Ukonniemi \ talonisäntiäPeltola )
Niilo, Peltolan poika . .
Loviisa, Ukonniemen tytär
Aholan Antti, torppari. .
Maria, hanen vaimonsa
Helena, hanen tyttärensä.
Hoppulainen,itsellismies.
Penttula, noita ....
Matti 1
Eero

g- ?" kylan nuorisoa .
Liisa
Vappu
Eras vanha talonpoika,
Vanginkuljettaja. .

IVie. An-ipiii'*»

Nylnndßß 34. Tel 89T. Kfo.«
ning till H:f_- Elett. A. B.

anti. Säljer frln la-
t billist.

—
Begär

förrA-Nibo-ian__er

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografisßt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läskdrycker in. m.

HELSINGFORS BAZAR
14. Vestra Henriksg. 14,

Galanteri-,Bijonteri-,
Läder-, __" Kortavavaror

Glas-, & Porslinsvaror
Dockor & Leksaker

Specialitet I & 3 mk.
Parti order emottagas

J.H.Wickels
VIHHAOEI.

ÄRRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Jacob Ejungq^ists fotografiska Atelier
Jllexiinaersg. 19 (ing. fr. Ragasunasg. 2.)

Kyläläisiä,

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. ro

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Afo/ra Esplanadg, 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

Akta

€llen Cammclins

/Taavi Pesonen.
(OttoNärhi.
Hemmo Kallio.
Sirkka Hertzberg.
lisakki Lattu.
Mimmi Lähteenoja.. LilliHögdahl.
Aleksis Rautio.
Emil Falk,
Knut Veckman.
Eino Salmela.
Evert Suonio.
Olga Leino.
Tyyne Finne.
Kirsti Suonio.
Taavi Pesonen.
Kaarlo Keihäs.

1898
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HARALD .VASASTJER-JAS Blomsterhandel, skilkadex _.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

MÉfilielills
Smörgåsaffär

Michaelsff_i-____^i2- Talp! 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt

Ledig annonsplats
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Ledig annonsplats

Filharmoniska Sällskapet.

19:de
populära

Lördagen den 19 November kl. Va8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till „Die Felsenmiihle" Reissiger

„Dorfschwalben" vals Strauss

Moment musical Schubert
Scener ur op. „Aida" Verdi

Paus

Ouverture till „Hehriderna". . Mendelssohn
Nelcor piunonmisento" förviol. Paganini

(Herr Max Schulz.)
Capriccio Italien Tschaikowsky

Paus

Finale ur op. „Lohengrin Wagner

BraunHarpa och speldosa

Toreador et Andalouse Eubinstein

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIJ.
som finnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

<__. oéa Bbcfier för sä goåt som
ingenting

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga priser erhållas så-
lunda romaner ochnoveller afvåramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BÅMMLÄBHt
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson,

MARIEBAD
Mariegatan 13,

I serverar bästa finnba> 'au
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

_^L3_c .fcxeloC_>l-__.i_.C_ t
IRIS

29. Fabiansgatan 29*
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger, halfsiden, nelueteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

©sk.
rekommenderar förutom sitt I:a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskildaat-
delning (nedfa våningen) ter Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Qummivaror m. m. såsom:

PÄ Bråckband, Qummistrumpor,
K^W Sköljkannor, Magbindlar & Spol-

ningsslangar, Glasögon och Ki=
käre. Feber-, Bad-,Fönsterther-

HH mometrar, Ispåsor, Omappar,

JGummityg, Inhalations appara-

Många nyttiga saker s. s. Sund-
helshängslen, nödvändiga för
hvarje människa. Rak-maskin-
knifvar, Penslar-, Koppar o.pul-
ver, Mjölkstereliserings-appara-
ter, Formalin desinfections-lam-
por ra. m.

Skölikanna

etiel!Utmärkt hårreningsm
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och
hårets affallande

0000
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0000
00000000

Pris prflaska 3mk

Ledig annonsplats
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Carmen
Opera i4 akter. Text af HenryMeil-

hac och Ludovic Halévy. Musik af
Georges Bi_et.

Första akten: En plats emellan en
vaktstuga och en cigarrfabrik iSevilla.
Soldater och flanerande. Micaela kom-
mer, för att här finna José, men ilar
vidare, då han ännu ej infunnit sig.
Aflösningen, anförd af José, drager
fram beledsagad af en skara pojkar.
Enklockringning förkunnarmellantimme
i fabriken och arbeterskorna komma
ut ; också Carmen visar sig, omgifven
af ett stort följe; hon hånar och beler
dem alla. Blott till José vänder hon
sig skämtsamt och skyndar bort. _Nu
återvänder Micaela, finner José, hälsar
honom från hans gamla mor och låter
sin kärlek till honom skymta fram. Så
skyndar hon åter vidare. Larm ifa-
briken. Arbeterskorna rusa grälande
ut; Carmen har börjat strid. José får
af löjtnanten order att stifta fred och
fängsla Carmen. Hon bindes och alla
lämna scenen. Ensam med José vet
hon att med sin tjuskraft fånga honom
så att han låter förmåsig att lösahen-
nes bojor för att på kvällen få råka

henne. Då folket och soldaterna åter-
vända för att bortföra henne, kan hon
nu löpa sin kos.

Andra akten: En. smugglarekrog.
En glad orgie. Carmens sång med kör.
Munter sångsomutifrån förkunnarEsca-
millos ankomst. Han träder fram un-
der toreadorsången I', livars refräng
kören jublande upprepar. Tvänne
smugglare bringa underrättelse om en
stor affär, hvari alla skola deltaga.

Endast Carmen vägrar emedan hon„älskar medrasande glöd"och hon vän-
tar den älskade, som hon hoppas vinna
försmugglaresällskapet. Denne är ingen
annan än José, som redan på afstånd
i sång maler sin ankomst. Alla lämna
scenen och Oarmen bringar honom ge-
nom Seguidilla-dansen till den högsta
lidelse; det lyckas henne emellertid ej
att få honom att försummasignalen från
kasernen och desertera. Men just
då han skall skynda bort, inträder
Zuniga, som kommit förCarmens skull,
och då denne barskt befaller honom att
gå, vaknar hos José den förfärligaste
svartsjuka. Han vägrar att gå, och
båda draga sablarna. Löjtnantenafväp- j
nas och fängslas för att han ej må

'
kunna förråda dem, och José har nui
hemfallit åt smugglarne.

Fotografiskajlandels- och Fabriksaktie-1
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar1
och. mm

Foizog-icaféjt»

Tredje akten: En vild bärgshåla, där
smugglarne samlat sig till rast. Fras-
quita och Mercedes blanda under en
förtjusande duett korten. Carmen råd-
frågar likaså aisides korten, men ön-
skar under en dyster sång blottdöden.
Zigenarne bryta upp. José, nu själf
medlem af bandet, stannar på post bak-
om en klippa. Han ser ej Micaela,
som med bäfvandehjärta sökeroch vill
rädda sin älskade; men han hör där-
efter tjurfäktarens röst och spriuger,
sedan hans skott bommat, samtidigt med
denne fram. Escamillo gör ingen hem-
lighet af att han söker Carmen, som äl-
skar honom, och José dragerirasande
vrede knifven, likaså toreadoren. Den
begynnande tvekampen afbrytes af Car-
men och smugglarne; de rädda Esca-
millo, som är nära att duka under.
Glädtigt bestiger denne en klippa och
inbjuder alla till nästa tjurfäktning i

iSevilla. Då uppträder Micaela och be-
svär José irörandeböner att följahenne

hem. Hånleende tilltalar honom Car-
men och bekänner öppet,att han länge
sedan är henne öfverflödig. Men José
viker icke, Carmen skall dela bojan med
honom tils döden bryter den. Pånytt
ber Micaela, och underrättelsen att hans
moder ligger för döden ger utslaget.
Han går, men lofvar att snart vända
åter. Under tonerna af Escamillos ba-

|kom scenen sjungna toreadorsång fal-
ler ridån

Fjärde akten: En plats i Sevilla
framför arenan. Lifligt folkhvimmel och
dans. Kören hälsar de ankommande i
synnerhet toreadorenE.catnillo. Äfven
Carmen med sitt följe uppträder. Hon
älskar nu tjurfäktaren, öfver hvars be-
drifter hon känner sig stolt. Vänin-
norna varnahenne, ty han är där, José,
och det vore henne bättre om honginge,
Carmen trotsar, ty hon känner ingen
fruktan. Då uppträder José och for-
drar att hon skall följa honom. Men
hon nekar och trotsar honom med sin

CLEVELÄND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Table d'hote & å la carte.

Sundstråm's
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AXEL P1H L 6JR E N Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
A. V. Eklund & C:o. w Champagne

3 Mont de Bruyére
rJQ säljes i minut hos de ilasta Herrar handlande
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C. E. LINDGREN's
_Qo_t»___t- «___. _FBo___L__.olf"-_b'»3__'il___

ltödbcrgsg-atan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.If
Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti ooh mi-

nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt

C E. LINOGREN.

OQQQOOQQQ *************** &*F'fto,c?BMU'g Velociped-depot. Hulda Lindforsik**************AA,
„Swift"Borgå-Porter. Velocipeddelar o

„Quadrant" tillbehöristort
Vällagrad.

te
„Durkopp"Välsmakande

Efterfrågad „Nordstjernan" Egen reparations»
m. fl värkstad

OOOOQQQOO .i.**-.***..*******' .»s.»**.- _»*__ s*'_>** Helsingfors, Berggatan 10

Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsSiamßrini Restaurant Jfcfyum §f. £fy_?_sfof>fye.
!_________■_■______ TH. WULFFS

k RitmaterialiehandelRök Största urval Pappers-
Glasvaror N. Esplanadgatan 43.

Midtemot Nya Teatern
Telef 2450.till billiga priser

Bahio å 20 p:i,
London Docks å 20 p.s,

La Carona å 35 p:i
Välförsedt lager. Billiga prisar!

tffiya glasmagasinet $$$$ T7"±i_x__ia___.oLe. !___. «€«€
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

Vilhelmsgatan N:o 4,
Fred.Edv. Ekberg's

Cigarrhandel anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.OSKÅK ALEXSIZ.52. Alexandersgatan52. Telefon 1803L. V. Relander

Skilnadsg-atan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa Serveras å alla Större
tioner. Partilasrer hos

billiga priser Ernst To!la_._.3r\
5. Migtsinsgatan 3. Tel. 18 43.

Ledig annonsplats

Omtyckt

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexaiulersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaran

i__m_msM_£s

PTXYR■"-'._ A" iimil» «_________.

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

"*_""►
TylSer, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
m., m m. allt hemkommet för

saisongen

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-
ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affär iäradedamers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

»IHfWWf.

(kapucinermunk) återgå.'vo bäst diktens
anda. Såsom förträfflig deklamatör
visade sig hr Froböse (förste jägare).
Men hvartill ögonspelet med publiken?
Äfven som den vilde 1110 i „Piccolo-
inini", som följde på „Läg_et", under-
lät han det icke. Här återigen erbjödo
Ewald Bach som Max, Alvine Wiecke
som Tekla och de flesta andra mycket
framstående prestationer. Hr Pategg
återgifver Wallenstein mycket förstån-
digt och idetalj fullt oklanderligt, men
i andra akten åtminstone ville én sär-
skildt konstnärlig storhet, en överväl-
digande Wallenstein-natur ännu icke
utveckla sig ur hans tal och väsen.

. En folkteater i förbindelse med
norska nationalteatern sökerBjörnBjörn-
son åstadkomma. Ett konsortium skulle
bildas för uppförande af folkteatern,
som får både direktion och artister ge-
mensamma med nationalteatern, men
skulle ha sin egen repertoar.

,Odilia" är titeln på en treakts
legend" af Fritz Lienhard, hvars pre-
miére ägde rum å StadttheateriStrass-
burg. Därom skrifves till Berliner Ta-
geblatt: Liksom i fjor till hans stycke

B
Gottfrie_ von Strassburg" har den

unge elsassiske författaren, som synes

besjälad af en glödande kärlek till sitt
trängre fosterland, äfven hämtat stoffet
till Odilia" ur den elsassiska sagokrö-
nikan — Odiliaär Elsass' lieligaskydds-
patronessa

— och utrustat den med
det för honom säregna, blomsterrika
glödande språk, som endast är allt för
mycket bemängdt med lyrik för att
åstadkomma en nog stark dramatisk
effekt. Utförandet, om hvilket i syn-
nerhet titelrollens framställarinna, frö-
ken Felsegg, gjorde sig väl förtjänt,
var mycket godt och framkalladeisyn-
nerhet efter förstaoch andra akten lif-
ligt bifall, medan slutakten gjorde ett
mattare intryck.

— Å skådespelshusetiMiinchen
uppfördesnyligen L'Arronges skådespel„Mutter Thiele" med författarens sy-
ster i titelrollen. Stycket rönteett väl-
villigt mottagande.

— „Auf der Sonnenseite",det nya
lustspelet af Oscar Blumenthaloch Gu-
staf Kadelburg, har iså höggrad vakt
deutländska teaterdirektörernas intresse,
att på några få dagar efter premieren
icke mindre än 28 kontrakt ingåtts om
uppföranderätt till detsamma.

— Hofteatern iHannover. Han-
nov.Cour.meddelar:O fverregissörenEll-
menreich, skådespelerskorna fru Scholtz
och fröken Hildburg, äfvensom skåde-
spelarne Albert, Gessler, Poör,Peppler,
Stolle, Stiehl och garderobinspektören
Muller hafva hugnats med käjsar Wil-
helms minnesmedalj.

— Hugo Lubliner har fullbordat
ett nytt treakts lustspel, betitladt „Das
funfte Rad", hvilket imanuskript för-
värfvats till uppförande af k. skåde-
spelshuset i Berlin, äfvensom af hof-
teatrarna i Dresden och Hannover samt
stadsteatrarnaiLeipzig, Hamburg, Al-
tona och Bellevue-teatern i Stettin.

— Ett sällskap för folkpoesi (Folk
Song Society) har i somnar bildats i
London under presidium af lord Her-
schell. Dess uppgift är att bland fol-
ket uppsöka, samla och ufgifva folk-
visor, ballader och melodier. Då och
dä skola möten hållas för att lämna
redogörelser för resultaten och fatta
beslut rörandet publicerande af det in-
samlade

"—
4>— ♥

karlek till toreadoren, hvilken som bas
med jubel hyllas af mängden. Alt en-
trägnare blir José, att hon skall säga
sitt sista ord. Då kastar hon ringen,
som han engäng gifvit henne som kar-
leksinsegel lör hans fötter; José fattar
rasande sin knif och sticker ner henne.

-«""►-

Notiser.—
Schillers Wallenstein-trilogi

IBerliner Tageblatt skrifves ny-
ligen: Schiller-teatern firade det
100-åriga minnet af förstauppförandet
af Schillers „Wallenstein" med en före-
ställning, som var mycket temperament-
full och färgrik. Hr Bach, som redan
var iförd Max' kostym, framsade med
mycken värdighet prologen till trilogien.

Därpå följde „Wallensteins Läger",som
man iöfverensstämmelse med styckets
anda och efter det iMiinchen gifna
föredömet lät spela i en snö- och isde-
koration. Man hade nu visserligen äl-
ven bort låta personerna uppträda i

mera vinterlika dräkter; som det nu
var, passade det icke rätt ihop. Sam-
spel och enskilda prestationer voromyk-
ket duktiga. Hrr Patry (Wachtmeister),
Gregori (förste kyrassier), Schmason

I__
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för säsongen inkommet

urval!

O. Öländer
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Bretpappe_!^H
H| rikhaltigaste lager af utländska och inhenp
§H ska sorter, linierade och olinierade.
pH Firmatryck utföres~billigt.

11. Dahlbergs Pappershandel.
pH Alexandersgatan 15.

ALEXANDERS TEATERN.

<3taliensßa operan
Fredagen den 18 November

kl. 7,30 e. m

gifves

Carmen.
Opera i4 akter. Musiken af Bizet.

Ballett i2 akt. och 4:de akten arrangerad af
ballettmästar Karpovitsch,

Persenerna
S.ra Svetade-Masson. S'.r Bovero.. S:r Broggi-Muttini
/S:r Baldini.
"\S:r Girolami.

S:r Cerri.
St Baldini,

S:ra De Späda.
S:ra Bredo.
S:ra Saruggio.

Bondfolk, soldater, toreadorer, picadorer, arbeter-
skor från cigarrfabriken m. m

Handlingen försiggår iSevilla (Spanien)

Kapellmästare: E. Cooper, Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 7 Va e. m

Carmen
Don José, sergeant. . .
Escamillo, toreador. . .
Le Dancaire \ gmugglareLe Remendato /
Zuniga, kapten ....
Morales, sergeant . . .
Lillas Pastia
En förare
Micaela, bondflicka . . .
Frasquita
Mercedes

y- ÄÄÄÄ&ii'._. __t_.^ÄÄi_».w_5J _^ __ff .g:^xv-9g» "**■"**■"*'"_»""_»' '--o",;-^
J|f INTITG. 1
:!f Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol",
\f/ hvars sammansättning är migbekant,har jag y/ii'å undersökt med hänsyn till dess inverkan på Wii
yj. olika septiske och andra sjukdomsalstrande
V/ bakterier, hvilka, städse eller vid kända till- yf
ii'A fallen förekomma imunhålan. £!>
yf Dessa undersökningar gåfvo följande re- Jfc
Vf sultat: "f
ti> 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid ikj"!" 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af Vf
\ff 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- _|f
t|V tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- i|i
:lf riers utveckling. }.-.
\ff 2) Imunhålan förekommandes. k. Möllers Vf
tfJV komma-bacillerdödas fullständigt af3% ttV
:!' Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol VIV
\Jf på 1 minut. \.f
_li/ 3) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- \Lk'å
W nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- yf
Vf tol hindrar tydligt bakteriensutveckling Vf

efter 1 minuts inverkan W|i
:!' 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf
Vf 6% Stomatol fullkomligt efter 4minuter. Vf_i_f 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *»>
>!f 2minuters inverkanbakteriensutveckling, liv
Vf 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \ffwfo ständigt vid 4% Stomatolhalt efter lb/a XiV
M' minuts inverkan. 5% Stomatol dödar yf
\ff denna bakterie på 1minut. "f
SJM *>) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- \i'Ayf tol på 2 minuter. yf.
Vf 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \ff
iii 6% Stomatolpå 4 minuter. Wå>
JK 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af }'f
\ff 5% .Stomatolpå 3 minuter. Vf
iti 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- K4V
yf tol på 1 minut, af 4% Stomatolpå IV_> }/i
\ff minut. Vf\i'4 1°) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- Ml
liv matol tullständigtpå 2 minuter. yf.
Vf Resultaten af dessa försökvisa, att kon- yf
W|> centrerad Stomatoli4%— 5% satt tillvatten £É>
yf är ett verkligen godt desinfektionsmedel. }f
\ff Angifna försök hafva af mig verkställts Vfiiimed professor Afanasjeffs tillåtelse i hans £i>
yf laboratoriumvid kliniska institutet. .....
Vf Doktor M. A. Baskino. W
CW S:t Petersburg den 26 Juni 1898. tt>

o^_^._^._^._^._^._^._^g_ir

ALEXANDERS TEATERN

&iatienslia ®peran
Lördagen den 19 November

kl. 7 l/s e. m

gifves

Pajazzo,
Opera i2 akter, med prolog. Musiken af

P. Leoncavallo.

Personerna
Canio, (direktör för en ambulato-

risk teatertrupp; . . . . S:r Bovero.
Nedda, hans hustru ) fS.ra Sangiorgio.
Fonio, vansinnig Vkomedianter'S:r Broggi-Muttini
Peppe J IS:r Baldini.
Silvio, rik bonde Sir Salassi.

Bönder och bondkvinnor

_____:_

Cavalleria Rusticana
Opera i1akt. Musik af Mascagni.

Personerna
S:ra Sangiorgio
S:ra Saruggio.
S:r Bovero.
S:r Bonfante.
S:ra Breda.

Santuzza
Lola
Turiddo
Alfio .
Lucia .

Börjas kl. 7 V« e. m

Fre.lr, Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Auy. LudY. Hartwall. 1
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, A_exa_.de.sg. 26,

Telefon 169

unc
Tillverkningen står
ler kontroll af filo-
Hdoktor Hj. Modeen.sofie

Sadu a 20 psi
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Fredagen den 18 November 1898

Program
1. Columbus Marsch Ziehrer.
2. Walzer „Waldmeister" Strauss.
3. Ouverture „Giroflé Girofla" . . . Lecoqu.
4. Unter schattigenKastanien,MazurkaFahrbach.
5. Auf Fliigelndes Gesanges, Lied .Mendelssohn.
6. Avs und mit dem publicum, Potp. Fetras.

Flotow.
Waldteufel
Richter
Fischer.

7. Ouverture Martha u . .
8. Estudiantino, Walzer
9. Die Jagd, Tonstuck . .

10. Melodienalbum, Potpourri
11. Brise du soir Gillet.
12. 's liegt was in der Luft, Galopp .Richter

Perssons
Sfickittaskinci?.

$?N_^vj
»-_.:,_.__. s_l__t-

r ■ «§l i.-

„'- » F* _»"J-
— __ M-___^^M

Stickade varor såsom strumpor, damasker,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjor, underkjo-
lar m. m.

Ullgarn i flere nyanser och schatteringar från
Fmk B:50 till högre priser.

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Lördagen den 19 November 1898

Program.
1. Wien-Rom, Marsch . . .
2. Walzer „Jabuka" . . . .
3. Ouverture „La Mascotte" .
4. Fanschette, Polka . . . .
5. Anitra's Tanz „Peer Gynt"
6. Fledermaus, Potpourri . .
7. Ouverture „Egmont". . '.
8. Fruhlingskinder. Walzer .
9. La Melancolie, Violin Solo

(E. Fränzel.)
10. Dentsche Lieder, Potpourri . ,
11. Intermezzo „Freund Fritz" . .
12. Ausser Rand und Band, Galopp

Richter
Strauss. . Audran, .Bayer.
Grieg.
Strauss.

Beethoven.
Waldteufel.
Helmesberger

Klimsch.
Mascagni
Urlaub.
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